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From the Still Air series
Oil on canvas
180x120 cm
2016

کد از مجموعه ی هوای را
رنگ روغن روی بوم
۱۲۰×۱۸۰ سانتی متر
۱۳۹۵



From the Still Air series
Oil on canvas
90x130 cm
2016

کد از مجموعه ی هوای را
رنگ روغن روی بوم
۱۳۰×۹۰ سانتی متر
۱۳۹۵



From the Still Air series
Oil on canvas
130x90 cm
2016

کد از مجموعه ی هوای را
رنگ روغن روی بوم
۹۰×۱۳۰ سانتی متر
۱۳۹۵



From the Still Air series
Oil on canvas
160x120 cm
2015

کد از مجموعه ی هوای را
رنگ روغن روی بوم
۱۲۰×۱6۰ سانتی متر
۱۳۹۴



From the Still Air series
Oil on canvas
120x160 cm
2015

کد از مجموعه ی هوای را
رنگ روغن روی بوم
۱6۰×۱۲۰ سانتی متر
۱۳۹۴



From the Still Air series
Oil on canvas
160x120 cm
2015

کد از مجموعه ی هوای را
رنگ روغن روی بوم
۱۲۰×۱6۰ سانتی متر
۱۳۹۴



From the Still Air series
Oil on canvas
160x120 cm
2016

کد از مجموعه ی هوای را
رنگ روغن روی بوم
۱۲۰×۱6۰ سانتی متر
۱۳۹۵



From the Still Air series
Oil on canvas
143x77 cm
2015

کد از مجموعه ی هوای را
رنگ روغن روی بوم
77×۱۴۳ سانتی متر
۱۳۹۳



From the Still Air series
Oil on canvas
140x140 cm
2016

کد از مجموعه ی هوای را
رنگ روغن روی بوم
۱۴۰×۱۴۰ سانتی متر
۱۳۹۵



When painting flows, when the painter shows that she has facilitated 
the flow, does it mean that the painting itself finds its way and the 
painter simply accompanies it or is it that paint, according to the 
force of gravity and like raindrops falling on glass panes, weeps or 
splatters on the canvas?
When a painting brings together scattered objects with such 
refinement, as though an invisible string runs through them or 
presents them as a vertical fresco and sweeps the scattered objects, 
as remnants of a feast, to the corner of the room where the painting 
is, why another coat of paint should cover and somewhat conceal 
them? Is the purpose to show or to conceal?
Niloofar Rahnama, brings forth persistent and vivid memories from 
hidden crevices of her mind to today's light. Behind and beyond the 
outward appearance of her paintings, she explores and strives to give 
us a glimpse of the dance of profundities. Like a patient archeologist, 
she unwraps multiple layers of ribbons around our sad lives and 
makes bouquets of flowers from our memories.
Do not be misled: here we are not dealing with withered or melancholic 
flowers. No! These paintings, subject to our appreciation of plastic 
arts, our present day knowledge and interpretation, speak to us with 
succinct eloquence with a dash of clarity and taste about whatever is 
alive within us; mysterious. 

Jean-Yves Langlais
Director of the Cite International des Arts- Paris
November 2015

کرده  جاری  را  آن  می دهد  نشان  نقاش  که  هنگامی  می شود،  جاری  نقاشی  که  هنگامی  
می کند  همراهی  را  آن  نقاش  و  است  خویش  راه  راهی  اثر  که  معناست  این  به  آیا  است، 
غرق  یا  می گرید  می خورد،  شیشه  بر  باران  چون  جاذبه  نیروی  از  پیروی  به  رنگ  اینکه  یا 

می شود؟
کنده را این چنین به ظرافت ترسیم می کنند  که اولین نقش ها و رنگ ها، اشیاء پرا هنگامی 
کنار هم می گذارند، یا چون دیوارنگاره ای عمودی می آرایند، و  و آنها را در رشته ای نامرئی 
که نقاشی در آن جاست می روبند،  گوشه ای از اتاق  کنده را چون بقایای جشنی به  اشیاء پرا
چرا باید رنگ دیگری چون موج روی آنها را بپوشاند؟ هدف نمایاندن است یا پنهان کردن؟
نیلوفر رهنما بر خاطراتی چنین دیرپا و چنین زنده در زوایای پنهان ذهنش پرتوی از امروز 
که رقصی  می افکند و در پس آنچه در ظاهر نقاشی اش به ما عرضه می دارد، در پی آن است 
از ژرفاها را بنمایاند. او بردبارانه اشیاء قدیمی را می کاود و از روبان های بیشمار زندگی پر 

فراز و نشیب ما، دسته گل هایی از خاطره می سازد.
گل هایی پژمرده از اندوه نیست، بلکه نقاشی ها از آنچه  اشتباه نکنیم، منظور به هیچ وجه 
و  نقاشی  حس  با  می گویند،  سخن  زوائد  کمترین  با  و  روشنی  به  است،  زنده  ما  در  امروز 

دانش زمان ما و خوانش شما؛ رمزآلود.

ژان-ایو النگله
مدیر سیته انترناسیول هنر پاریس

نوامبر ۲۰۱۵
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